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Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Філософія науки» складена 

відповідно до освітньо-наукової програми підготовки магістра спеціальності 

231 соціальна робота. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є філософія науки 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

1-й рік навчання, 1-й семестр викладання. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Вступ до філософії науки. 

2. Напрямки, течії та концепції в філософії науки. 

3. Наука. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: ознайомити студентів із філософською дисципліною філософія 

науки. 

Завдання: ознайомити з засадами філософії науки; 

опрацювати основні напрямки, концепції та проблеми філософії науки. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей:  

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 05. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

СК 16. Здатність упроваджувати результати наукового пошуку в 

практичну діяльність у галузі соціальної роботи.   

Програмні результати навчання. 

ПРН 2.Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні 

джерела знань про практики соціальної роботи, формулювати висновки та 

рекомендації щодо їх впровадження  

ПРН 4.Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних 

концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей 

соціогуманітарних наук 

ПРН 20.Упроваджувати результати наукового пошуку в практичну 

діяльність. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

знати: основні напрямки, концепції та проблеми філософії науки; 

історичні передумови виникнення філософії науки; 

вміти: вільно орієнтуватися серед основних напрямків і тем філософії 

науки. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  90 годин, що 

становить 3  кредити ЄКТС. 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Вступ до філософії науки 

Тема 1. Що таке філософія науки 

Визначення поняття «філософія науки». Основні цілі, завдання та функції 

філософії науки. Основні теми філософії науки. 



 

  

Тема 2. Формування філософії науки 

Перший позитивізм. Другий позитивізм. Прагматизм. Неокантіанство. 

Критична теорія. Неопозитивізм. 

Тема 3. Методологічні напрями філософії науки 

Індуктивізм. Конвенціоналізм. Фальсифікаціонізм. Історизм. Аксіологізм. 

Сцієнтизм. Антисцієнтизм. Екстерналізм. Інтерналізм. Кумулятивізм. 

Дискумулятивізм. 

Змістовий модуль 2. 

Напрямки, течії та концепції в філософії науки 

Тема 1. Постпозитивістська та неопрагматистська філософії науки 

Критичний раціоналізм К. Поппера. Концепція наукових революцій Т. 

Куна. Концепція конкуруючих дослідницьких програм І. Лакатоса. 

Еволюціоністська концепція науки С. Тулміна. Тематичний аналіз науки Дж. 

Холтона. Епістемологічний анархізм (методологічний плюралізм) П. 

Фейерабенда. Операціоналізм П. Бріджмена. Критика репрезентаціонізму Р. 

Рорті. Редукціонізм у фізиці (С. Вайнберг). «Як обманювати закони фізики» 

(Н. Картрайт). Загальна філософія науки Е. Агацці. 

Тема 2. Інші тенденції у філософії науки 

Герменевтична філософія науки Г.-Г. Гадамера. Герменевтична 

методологізм П. Рікьора. Етос науки Р. Мертона. Проект натуралізації 

філософії науки Л. Лаудана. Постмодерністська інтерпретація наукового 

знання. Неораціоналізм. Концепція постнекласичної науки В. С. Стьопіна. 

Оновлення наукової раціональності Ч. Тейлором. 

Тема 3. Наукові реалізм і емпіризм 

Новий реалізм (Х. Патнем, С. Кріпке). Пояснювальний реалізм Р. Бойда. 

Песимістична мета-індукція. Дослідження експериментальної практики Я. 

Хакінга. Конструктивний емпіризм Б. ван Фраасена. Проблема 

недовизначеності теорії емпіричними даними. 

Тема 4. Соціологія науки 

Піонери соціології науки (Л. Флек, Ф. Знанецький). Марксистська 

соціологія науки (Д. Бернал, Д. Б. С. Холдейн, інші). Р. Мертон. 

Мертоніанська парадигма (Р. Мертон, В. Хегстрем, Д. Крейн, Н. Маллінз, Д. 

Дж. Прайс, Н. Каплан, С. Коул, Н. Сторер, Х. Закерман, інші). Критика 

мертоніанської парадигми (Т. Кун, А. Етціоні, Дж. Холтон). Пост-

мертоніанська парадигма (М. Малкей, Б. Барнс, Д. Блур, Р. Вітлі, Д. Бен-

Давід, Д. Шьюбін, Д. Ейдж, Ю. Гарфілд, М. Мейлін, Г. Смолл, П. Бурдьє, М. 

Фуко, Л. Вілсон, Дж. Н. Гілберт, Б. Латур, С. Вулгар, Г. Гарфінкель, К. 

Кнорр-Цетіна, А. Шютц, П. Бергер, Т. Лукман, Н. Луман, І. Женгра, інші). 

Соціологія філософії як спроба відповісти на питання: «В чому полягає 

різниця між історією науки й історією філософії, а отже, між наукою та 

філософією?» Мортон Вайт, Ернест Геллнер, Джон Пассмор, Ренделл 

Коллінз, Стів Фуллер, Мартін Куш. 



 

  

Змістовий модуль 3. 

Наука 

Тема 1. Що таке наука 

Визначення поняття «наука». Поняття «вчений» і «науковець». Наукова 

спільнота. Відмінності між наукою, паранаукою, псевдонаукою та 

квазінаукою. 

Тема 2. Наукове дослідження 

Що таке наукове дослідження. Основні компоненти наукового 

дослідження. Цілі наукового дослідження.  Основні завдання наукового 

дослідження. Обґрунтування. Раціоналізування. Нове знання. Новизна 

наукового дослідження. Відкриття. 

Тема 3. Гіпотеза. Теорія 

Що таке гіпотеза. Види гіпотез. Правила формулювання гіпотези. Операції 

з гіпотезами. Критерії прийнятності гіпотези. Що таке теорія. Верифікація. 

Види верифікацій. Фальсифікація. Види фальсифікацій. 

Тема 4. Деякі проблеми та теми філософії науки 

Проблема класифікації наук. Проблема єдності науки. Дисциплінарність. 

Наукова революція. Інтелектуальна революція. Наукометрика. «Наукові 

війни». 

3. Рекомендована література 
Основна 

1. Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO / за наук. ред.: В. П. 

Мельник, А. С. Синиця. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 568 с. 

2. Добронравова І. С. Новітня західна філософія науки / І. С. Добронравова, Т. 

М. Білоус, О. В. Комар. – К.: ПАРАПАН, 2008. – 216 с. 

3. Самардак М. М. Філософія науки: напрями, теми, концепції / М. М. 

Самардак. – К.: ПАРАПАН, 2011. – 204 с. 

4. Філософія науки : підручник / І. С. Добронравова, Л. І. Сидоренко, В. Л. 

Чуйко та ін. ; за ред. І. С. Добронравової. – К. : ВПЦ "Київський університет", 

2018. – 255 с. 

5. Філософія сучасної науки і техніки : підручник . Вид. 3-тє, випр. та допов. 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017.  364 с. 

Додаткова 

1. Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки. 

Підручник. К. : Логос, 2009. 

2. Ратніков В. С., Макаров З. Ю. Історія та філософія науки. Хрестоматія. 

Вінниця : Нова книга, 2009.416 с. 

3. Ратніков, В. С. Основи філософії науки і філософії техніки : навчальний 

посібник, Вінниця : ВНТУ, 2012. 291 с. 

4. Философия науки: системный аспект. Учебное пособие для преподавателей, 

аспирантов, магистров философских и нефилософских спеціальностей ( 

Уемов А.И. В соавторстве с Л. Н. Терентьевой, А. В. Чайковским, Ф. А. 

Тихомировой). Одесса, Астропринт, 2010, 360 с. 

5. Ladyman J. Understanding Philosophy of Science / J. Ladyman. – London; New 

York: Routledge, 2002. – 290 p. 



 

  

6. Losee J. Historical Introduction to the Philosophy of Science / J. Losee. – Oxford 

University Press, 2001. – 314 p. 

7. Rosenberg A. Philosophy of Science: A Contemporary Introduction / A. 

Rosenberg. – London; New York: Routledge, 2005. – 214 p. 

 
Електронні інформаційні ресурси 

 

1. Велика українська енциклопедія.  2020. Веб-сайт. URL:  https://vue.gov.ua/ 

2. Електронна бібліотека “psylib” (психологія, філософія, релігія, 

культурологія, методологія та ін.) http://www.psylib.kiev.ua 

2. Сайт інтернет-ресурсів з філософії, політології, соціології, психології та 

ін. (електронна бібліотека Іхтика) http://ihtik.lib.ru/ 

3. Електронна бібліотека Студентської наукової спілки. – Режим доступу: 

http://www.sno.pro1.ru/lib/ 

4.   http:// w.w.w.ihtik.lib.ru/ – загальна філософська бібліотека;  

5.  http://w.w.w.nbuv.gov.ua/ – бібліотека ім. В. Вернадського; 

6.  http://lib-gw.univ.kiev.ua/ – бібліотека ім. Максимовича КНУ; 

7.  http://w.w.w.filosof.com/ua/ – бібліотека Інституту філософії ім. 

Г. Сковороди; 

8. http://w.w.w.biblioteka.org.ua – Українська електронна бібліотека; 

9. http://lib.onu.edu.ua/ – бібліотека Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова. 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Методи діагностики успішності навчання: 

Система контролю успішності студента включає наступні різновиди: 

поточний, модульний, підсумковий модульний та семестровий (академічний) 

контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 

занять і має на меті перевірку і визначення рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Форми проведення поточного контролю під 

час навчальних занять можуть бути різними: усне опитування, обговорення 

проблемних питань, виконання тестів, рефератів, самостійних письмових 

робіт тощо. 

Модульний контроль за окремий змістовий модуль – оцінювання в балах 

рівня опрацювання студентом теоретичного і практичного матеріалу в межах 

окремого змістового модуля, успішності виконання ним завдань. 

При модульному контролі оцінюється в балах рівень теоретичної (знань) 

та практичної (навичок і вмінь) підготовки студента за всі змістові модулі, 

що складають окремий модуль. 

Підсумковий модульний контроль є відображенням рівня опрацювання 

студентом, теоретичного та практичного матеріалу, рівня засвоєння ним 

вказаного матеріалу. Оцінка підсумкового модульного контролю відображає 

результат накопичення студентом балів протягом вивчення навчальної 

дисципліни в повному обсязі. Ця оцінка виставляється студенту за двома 

https://vue.gov.ua/
http://www.psylib.kiev.ua/
http://ihtik.lib.ru/
http://www.sno.pro1.ru/lib/
http://ihtik.lib.ru/
http://w.w.w.nbuv.gov.ua/
http://lib-gw.univ.kiev.ua/
http://w.w.w.filosof.com/ua/
http://w.w.w.biblioteka.org.ua/
http://lib.onu.edu.ua/


 

  

значеннями: за бально-рейтинговою шкалою (від 1 до 100 балів), що 

відповідає конкретній оцінці за шкалою ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F), та за 

національною шкалою (від 2 балів (незадовільно) до 5 (відмінно) балів). 

Оцінка підсумкового модульного контролю за навчальну дисципліну є 

підставою для: а) зарахування цієї оцінки як остаточної; б) включення 

прізвища студента до списку осіб на семестровий (академічний) контроль. 

Пункт б) означає, що студент бажає підвищити свою оцінку, яку він отримав 

за результатами підсумкового модульного контролю, або він не набрав 

належної мінімальної кількості балів (35 - оцінка FХ за шкалою ЕСТS) за 

навчальну дисципліну. 


